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 گناباد شهرستان فون و وفور پشه هاي آنوفلینه و کولیسینه
  1387سال در 

  5لیال فرجی -4محمد مطلبی -3فاطمه نیکپور -2احمد رئیسی -1حامد رمضانی اول ریابی

 چکیده 
را به اي مهمی ه پشه ها مهمترین ناقلین بیماري در جهان محسوب می شوند که بیماري :زمینه و هدف

افزایش یافته که  امروزه حاشیه نشینی شهرها و استقرار در مساکن غیر استاندارد .نندانسان منتقل می ک
ها  رخداد این دگرگونی. هاي طبیعت را به همراه داشته است تغییرات اکولوژیکی و دستکارياین خود 

اکولوژي و  این مطالعه به منظور آشنایی با. است زا مهیا کرده شرایط را براي رشد و تکثیر ناقلین بیماري
ترین زمان به مبارزه  طراحی گردیده تا بتوان در مواقع خطر در کوتاه گناباد بیولوژي پشه هاي شهرستان

 .با آنها اقدام کرد
منطقه روستایی درب صوفه، کورشک، شهاب  4 در این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که :روش تحقیق

روز این کار صورت  15به مدت هر  1387ا شهریور ماه جهت صید پشه ها از فروردین ت .انجام شدو سنجدك 
می گرفت که جهت نمونه برداري الرو و پوپ پشه ها از روش مالقه زنی و جهت صید بالغ پشه ها از روش 

صورت هاي الروي  محیطهاي اطراف  گاه استفاده شد که این صید از اماکن و پناهتله نورانی و  صید دستی
و ه جهت تعیین گونه به آزمایشگاه منتقل و با استفاده از استریومیکروسکوپ نمونه هاي صید شد. گرفت

 .بر اساس کلید تشخیص پشه هاي ایران تعیین هویت می شدند میکروسکوپ 
با سه روش مالقه زنی، صید دستی ) عدد بالغ 60الرو و  عدد170(پشه نمونه  230مجموع  در: یافته ها

   Anopheles superpictus،Culiseta longiareolata نهو تله نورانی صید گردید که سه گو
 34/4( عدد الرو 10سوپرپیکتوس فل شناسایی شد که وفور آنها به ترتیب آنو  Culex pipiensو

  کولکس و )درصد 32/91( عدد بالغ 50عدد الرو و  160 کولیستا النجی آریوالتا ،)درصد
 . معین گردید فعالیت آنها بین خرداد تا تیر ماه حداکثربود و ) درصد 34/4(عدد بالغ  10 پی پینس

  پشه ها از ناقلین مهم ماالریا و  دست آمده و اینکه اینه با توجه به گونه هاي ب :نتیجه گیري
 هاي ناقل زاد در خصوص بیماري در این مناطقهاي ویروسی محسوب می شوند آموزش مردم  بیماري

 .باشدمی الزم 
  وفور ؛گناباد ؛کولیسیده ؛فون ؛پشه: ها کلید واژه

ـماره ي 16دوره ي(پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد   دانش؛ فصلنامه ي دانشگاه علوم افق ـال   2؛ ش ـتان  س  )1389؛  تابس
  26/5/1389: پذیرش                 22/4/1389 :اصالح نهایی     15/3/1388 :دریافت

                                                
   دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین :مسئوولي نویسنده  - 1
   دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،معاونت امور بهداشتی - بعد از دادگستري -خیابان شهدا - گناباد: درسآ

    hamedramazany@yahoo.com: پست الکترونیکی      0533 -7250512 :نمابر     0533- 7250620 :تلفن
  زشکی پدرمان و آموزش  وزارت بهداشت ،ماالریا رئیس اداره کنترل، مرکز مدیریت بیماریها ،ت علمیأعضو هی - 2
  درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت ،مرکز مدیریت بیماریها، کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین - 3
  دانشگاه علوم پزشکی گنابادبهداشت، ي گروه بهداشت عمومی، دانشکده  ،ت علمیأعضو هی - 4
  درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت ،مرکز مدیریت بیماریها ،کارشناس بهداشت عمومی - 5
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  مقدمه
به  )کولیسیده:دوباالن( کولکس پشه هاي آنوفل و

 یازیس،رین بیماریهاي عفونی نظیر ماالریا، فیالناقلعنوان 
 سال و غیره ویروسی هاي آربو بیماريها،  تانواع آنسفالی

و در می دهند  هاست که انسان را مورد آزار و اذیت قرار
ه ب راکشورهاي گرمسیر و نیمه گرمسیر مشکالت بهداشتی 

ها ماالریا میزان  بین این بیماري در .)1( اند وجود آورده
 2073مرگ و میر باالیی دارد و تخمین زده می شود که 

ال به این کشور جهان در معرض ابت 103میلیون نفر در 
هاي شدیدي که  تب دانگ با اپیدمی. )2(بیماري هستند 

 ایجاد می کند سریعاً در حال گسترش به سایر کشورهاست
ساخته  این بیماریها تاکنون واکسنی بر علیهسفانه أو مت )3(

   .)1( نشده است
 ریسک فاکتورهایی که نقش کلیدي در اپیدمیها دارند

افزایش  شهرنشینی، عدم برنامه ریزي و کنترل: شامل
 ناسبمفعالیت بشر، فقر بهداشت محیط، روشهاي نا

ها و  ها، افزایش مهاجرت ی توسط انساننگهداري منابع آب
ناقلین هایی در جهت کنترل  ا که چالشه افرتستوسعه م

بشر در نتیجه  .)3( پیش روي انسان گذاشته استمی باشد
ه ه ها بهاي مختلفی در جهت مبارزه با پش ناچار روشبه 

   .)1( کار برده است
هی کافی در خصوص بیولوژي و امروزه عدم آگا

 به علت عدم دسترسی به محیط الروي و ي پشه هااکولوژ
سموم استفاده از  ،مخفی شدن پشه ها در اماکن داخلی

که افزایش است  رو به بی رویه به طور شیمیایی حشره کش
ف و ایجاد باعث از بین رفتن جمعیت هاي غیر هد عمل این

مقاومت در میان پشه ها شده است که در نتیجه افزایش 
این در بنابر .)5,4( جمعیت پشه ها را به همراه داشته است

 حشرات وسیلهه بي منتقله ها کشورهایی که بیماري
 يعه بیشتر بر روي بیولوژي و اکولوژمطال اندمیک است

 و West Nileاز ایران ویروس  .باید صورت گیردناقلین 
نوعی فیلر قلب سگ که از (  Dirofilaria immitis نماتد

س به انسان ادآکولکس و جنس پشه هاي برخی از طریق 
بر اساس گزارش  و گزارش شده است )منتقل می شود

پشه هاي ناقل سازمان جهانی بهداشت احتمال یافتن 

هنوز ( و تب دره ریفتهایی مانند آنسفالیت ژاپنی  بیماري
 )کشور اعالم نشده است دری از این ویروس فرم بیماري زای

  .)6-9( مدیترانه مانند ایران وجود دارد در کشورهاي غرب
هاست که بومی ایران شده است و هر  سالبیماري ماالریا 

 گونه آنوفل 7که  ه این بیماري مبتال می شوندنفر بساله هزاران 
An. maculipennis, An. sacharovi, An. culicifacies,  

An. dthali, An. fluviatilis, An. stephensi و An. superpictus 
مطالعات بدین منظور  .)10( در انتقال بیماري نقش دارند

حشره شناسی بر روي گونه هاي مختلف پشه هاي 
 3 گونه و 64جنس،  7 که صورت گرفته ایران کولیسیده

 کلید تشخیص آنوفل .)11( ایی گردیده استزیر گونه شناس
و  1348 در سالودیان گشاه هاي ایران توسط و کولکسها 

 زعیم در .)13,12( تهیه گردیده است 1354 در سال لطفی
 6جامعی روي پشه هاي ایران شامل  ي مطالعه 1363 سال

سال  در ري و همکارانآذ .)14( گونه انجام داد 55جنس و 
مطالعه اي فونستیک روي گونه هاي استان گیالن  1384

را و گونه هایی از زیر خانواده آنوفلینه و کولیسینه انجام داد 
روي  1381قوامی و همکاران در سال  .)15( تشخیص داد

که  کار کردنداستان زنجان  فون و وفور پشه هاي کولیسیده
 ها و گونه هاي مختلفی از پشه ها تشخیص داده شد جنس

چنین در مطالعه اي که کاظمی و همکاران در  هم .)16(
گونه کولیسیده  9 انجام دادند 1373صفهان در سال استان ا

جنس کولکس، آادس، کولیستا و آنوفل تشخیص داده  4 از
شهرستان گناباد نیز به علت اینکه در جنوب  .)17( شد

از  .استان خراسان رضوي و در منطقه کویر واقع شده است
به اما  .انده استوجود گونه هایی از پشه ها بی نصیب نم

هاي گذشته  در سالکه مطالعه حشره شناسی  دلیل این
این  .دون هویت مانده اندباین گونه ها صورت نگرفته است 

مطالعه نیز به منظور شناسایی این گونه ها و اطالع از وجود 
در  1387ي در سال یا عدم وجود گونه هاي ناقل بیمار

  .ماه انجام یافته است 6مدت 
 

 روش تحقیق
که  انجام این پژوهش جهت: انتخاب مکانهاي صید

از فروردین ماه تا شهریور ماه  یک مطالعه توصیفی است
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فعالیت پشه هاي مناطق بیشترین که مصادف با  1387
اطالعات الزم در  ،بود مختلف جغرافیایی شهرستان گناباد

  خصوص وجود آبگیر در اطراف این مناطق گرفته شد که
جدك که منطقه روستایی درب صوفه، شهاب، کورشک، سن 4

مورد بررسی قرار گرفت  ؛وفور الرو پشه ها در آنها بیشتر بود
  :استکه موقعیت جغرافیایی آنها به شرح ذیل 

کیلومتري روستاي  8این روستا در فاصله  :درب صوفه
قرار  کیلومتر 30و با فاصله  زیبد و در جنوب شرقی گناباد

ل گرفته است و از روستاهاي کوهستانی با آب و هواي معتد
  راه آن مال رو بوده و داراي سر باالیی و . می باشد
نقلیه به دشواري  لهاي تند است که حرکت وسای سراشیبی

  الروي این روستا در فاصلههاي  محیط. صورت می گیرد
متري از سطح زمین و در دامنه کوه واقع شده است که  10

  .از آب تراوش  شده از کوه پر می شود
کیلومتري از روستاي زیبد  7صله این روستا در فا :شهاب

واقع شده کیلومتر  30و با فاصله و در جنوب شرقی گناباد 
است که در دشت قرار دارد و در مسیر روستاي درب صوفه 

این منطقه استخر آبی است که جهت  1الروي النهو است 
متر  3عمق این استخر و مصارف کشاورزي استفاده می شود 

  .هاي خاص بهره برد اید از روشاست که جهت صید الروها ب
کیلومتر است و در  30فاصله این روستا تا گناباد  :کورشک

 النه .جنوب شهرستان و در مسیر ارتباطی با فردوس قرار دارد
کیلومتري روستا واقع شده است  2الروي در دره اي در فاصله 

  .هاي تراوشی کوه پر می گردد که از آب
 کیلومتري 5متري گناباد و کیلو 60این روستا در : سنجدك

روستاي مطرآباد از بجستان واقع شده است که دو آبگیر هر 
  متر مربع در ابتداي راه روستا مشاهده  4کدام به وسعت 

  .  از آب کشاورزي منطقه پر می گردد می گردد که
بدین شکل  گیري روش نمونه :روش صید الرو پشه ها

یا قبل از طلوع  روز به هنگام غروب آفتاب 15بود که هر 
 20الروي مناطق تعیین شده  به مدت هاي  محیط آفتاب

  دقیقه مالقه زنی می شد و تعداد الروها در فرم تهیه شده
  

                                                
1- Breeding site 

همچنین دما و  .دست آیده ثبت می گردید تا وفور به مالقه ب
  الروها بعد از عبور از . رطوبت محیط نیز ثبت می گردید

ي الکتوفنل منتقل قاشقک صافی به داخل شیشه هاي حاو
  الروها داخل پلیت ریخته  ،می شدند و در آزمایشگاه

سپس با دو سوزن تشریح یکی یکی روي کاغذ  .می شدند
 .صافی گذاشته می شدند تا اضافه الکتوفنل آنها گرفته شود

  ها روي الم به صورت عرضی قرار  آنگاه الروها با سوزن
و سپس  ریخته  می گرفتند و یک قطره لکیدوفور روي الروها

بعد از یک هفته که  روهاال. المل روي آن گذاشته می شد
شدند با میکروسکوپ و کلید تشخیص پشه  مناسب تشخیص

همچنین شفیره ها تا باز . هاي ایران تعیین گونه می شدند
  .شدن و تبدیل شدن به بالغ نگهداري می گردیدند

روز  15بدین منظور نیز هر : روش صید پشه هاي بالغ
هاي طبیعی پشه ها  به هنگام غروب یا طلوع آفتاب پناهگاه

که مکان نگهداري گوسفندان اهالی روستاهاي مذکور بود با 
ساعت مورد بررسی قرار می گرفت و  2آسپیراتور به مدت 

فعالیت شبانه پشه ها از تله نورانی  حداکثرجهت تعیین 
 استفاده شد که در محل دهانه آغل گوسفندان نصب و صبح

پشه هاي صید شده به داخل . زود جمع آوري می گردید
کاپس منتقل می شدند و در آزمایشگاه با فرمالین بیهوش 

سپس با استفاده از کلید تشخیص پشه هاي  .می گردیدند
  . گونه آنها مشخص می شد ،ایران

 
 یافته ها
با سه روش ) بالغ و الرو( پشهنمونه  230مجموع  در

 از فروردین ماه تا 4مالقه زنی و 3تله نورانی، 2صید دستی
بر حسب نوع جمع آوري شد که  1387شهریور ماه سال 

 1روش صید فراوانی مراحل سیکل پشه ها به شرح جدول 
 32/91( 210با  Cu. longiareolataبود که پشه هاي 

و نمونه از کل پشه هاي صید شده بیشترین وفور ) درصد
 34/4( و کولکس پیپینسپشه هاي آنوفل سوپرپیکتوس 

  . را داشتکمترین وفور ) درصد

                                                
2- Hand Catch 
3- Ligth Trap 
4- Ladle handling 
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   صید زمانبر حسب اباد گنشهرستان منطقه  4از  توزیع فراوانی پشه هاي صید شده : 1جدول 

  گونه پشه
 Cx. pipiens Cu. longiareolata An. superpictus ماه 

  الرو بالغ الرو بالغ الرو بالغ
0 
2 
3 
4 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
11 
15 
10 
6 

20 
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45 
20 
10 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
3 
4 
3 
0 
0 

 فروردین
 اردیبهشت

 خرداد
 تیر

 مرداد
 شهریور

 جمع کل 10 0 160 50 0 10

 
بر حسب گونه و مراحل ماه  6در فاصله زمانی فراوانی پشه ها 

هر (صید در هر ماه نوبت  مختلف سیکل زندگی آنها طی دو
  فعالیت حداکثر بود و  2به شرح جدول ) بار روز یک 15

  .پشه ها در تیر ماه مشخص گردید
نوع روش صید منطقه شهرستان گناباد بر حسب  4توزیع فراوانی پشه هاي صید شده از : 2جدول  

 گونه پشه
 Cx. pipiens Cu. longiareolata An. superpictus روش صید

الرو          بالغ الرو          بالغ  الرو          بالغ   
9 
1 
0 

0 
0 
0 

40 
10 
0 

0 
0 

160 

0 
0 
0 

0 
0 
10 

 صید دستی
له نورانیت  

 مالقه زنی
 جمع کل 10 0 160 50 0 10

 
منطقـه   4 ،جهت صید پشه ها پس از مطالعه مناطق مختلـف 

از لحاظ وفور گونه هاي مورد نظر مناسب تر بودنـد  ذکر شده 
 .بـود  3که فراوانی گونه هاي پشه ها در آنها به شـرح جـدول   

از روسـتاي   Cu. longiareolataبیشترین وفور مربوط به 

  وفـــــور آنوفــــل ســـــوپرپیکتوس  .درب صــــوفه بــــود  
)) An. Superpictus34/4ــد ــه )درص ــا نمون ــامل  ه   را ش

  .دست آمده ب می شد و تنها از سنجدك

    بر حسب مکان صیدشهرستان گناباد از توزیع فراوانی پشه هاي صید شده : 3جدول 

 مکان صید
 سنجدك شهاب کورشک درب صوفه گونه صید شده

 بالغ الرو بالغ الرو بالغ الرو بالغ الرو
0 
75 
0 

0 
25 
10 

0 
10 
0 

0 
0 
0 

0 
20 
0 

0 
5 
0 

10 
55 
0 

0 
20 
0 

An. superpictus 
Cu. longiareolata 
Cx. pipiens 

 جمع کل 20 65 5 20 0 10 35 75
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   بحث
اري پشه ها در در زمینه شناسایی و بررسی عادات رفت

ایران مطالعات زیادي صورت گرفته است و با توجه به 
جغرافیاي ایران که چهار فصل طبیعت را در خود دارد تنوع 

در این مطالعه  .گونه اي در پشه هاي ایران مشاهده می گردد
  . سه گونه پشه به شرح ذیل مشاهده گردید

An. superpictus:  الریا در گونه ناقل ما 7این آنوفل یکی از
در تمام فالت ایران و نیز مناطق که ) 18( کشور است

رشته کوه البرز و جنوب رشته کوه هاي کوهستانی دامنه هاي 
هاي ساحلی کنار دریاي خزر و  زاگرس و نیز در دشتهاي 

حداکثر زمان فعالیت آن ساعات  .)19(وجود دارد  خلیج فارس
این گونه به . )20( است مدادبا 3- 5دیگري ساعت  اولیه شب و

عنوان یکی از مهمترین ناقلین ماالریا در خاورمیانه، آسیاي 
بوده و به عنوان ناقل ثانویه و اروپا صغیر، کشورهاي مدیترانه 

این گونه داراي رفتار . )21( در سایر کشورها محسوب می شود
 و بیشتر از حیوانات تغذیه می کند استاگزوفاژي و اندوفیلی 

) طبس(در خراسان  ،ودگی به اسپوروزئیتاز لحاظ آل .)19(
پشه هاي آنوفل  درصد 65/0در کازرون  و درصد 6/4

  .)19( سوپرپیکتوس تشریح شده آلوده  بودند
در  از حوضچه اي طبیعی در این پژوهش الرو این گونه

که به عنوان آبشخور دام استفاده می شود  كدروستاي سنج
به ولی  می شود صید گردید که از آب نشت شده از کوه پر

وفور پایینی  1387علت کاهش نزوالت آسمانی در سال 
هاي صعب  و بالغ آن به علت وجود پناهگاه%) 3/4(داشت 

العبور قابل دسترسی نبودند و توسط تله نورانی نیز صید 
نگردید که احتماالً به علت نامناسب بودن شرایط جوي مثل 

در منطقه بوده  وجود وزش باد در منطقه یا فعالیت حیوانات
 .است که در نتیجه پشه ها به این حیوانات متمایل شده اند

در تحقیقی که  .دیگر صید نگردید نمکاسه در  این گونه
  بر روي مورفولوژي  1385و همکاران در سال  شمشاد

عدد  168به صید  ندگونه هاي آنوفل سوپرپیکتوس انجام داد
 در .)19( نده ااستان کشور اشاره کرد 10از این گونه از 

 باصري و همکاران که در کهنوج کرمان از ي مطالعه 
   1552در مجموع  ،نجام دادندا 1382فروردین تا اردیبهشت 

 در خارجد شد که وفور آنوفل سوپرپیکتوس نمونه پشه صی

که منطبق بر مطالعات  عدد بود 3 عدد و در داخل 11 اماکن
و در ) 23( داین پژوهش و سایر مطالعات صورت گرفته بو

در  1381- 82در سال هاي مطالعه قوامی و همکاران که 
گونه پشه از کولیسیده صید  16743استان زنجان انجام شد 

در ) درصد 4/8( 313شد که آنوفل سوپر پیکتوس با وفور 
  مشاهده که در مقایسه با این پژوهش  مرتبه سوم بود

ونه چون این گ .)16( می گردد که وفور الرو پایین است
 ،حیواناتو بیشتر از  انسانی اماکن بیرون تمایل دارد در

یی باشد در نتیجه بالغ و الرو در محل هاداشته  خونخواري
دور از دسترس انسان زندگی می کنند که در مطالعات 

هاي مختلف صید اشاره  مختلف به وفور پایین آن در روش
  .شده است

 Cu. longiareolata:  این پشه ها از خاورمیانه و آفریقا
این گونه شب زي . توسط برخی محققین  شناسایی شده اند

هاي آب  ودالبوده و تخمهاي خود را به صورت تک تک در گ
هاي  د و یکی از استثناهایی است که  همه تخمنقرار می ده

الرو این پشه ها یکی از آسیب پذیر  .)23( آن باز می شود
 Notoectaزیرا توسط سن هاي آبزي .ترین الروها است

maculate تراکم الروها در ). 24( مورد حمله قرار می گیرند
ه بالغ دارد که این ثیر زیادي روي اندازأهاي الروي ت محیط

  امر در اکثر گونه هاي پشه ها صادق است و در طول عمر 
دوره  .)25( ثیر می گذاردأگذاري آنها ت پشه هاي ماده و تخم

 روز 4-11به طور متوسط ( ها طوالنی بوده گنوتروفیک ماده
و هنوز مشخص نشده است که آیا این پشه ها ) 26( )است

این گونه  .)28( زي می کنندیکبار یا بیش از یکبار تخم ری
از شمال کشور  1943در سال  گاتسویچبراي اولین بار توسط 

ین ا 1365زعیم و همکاران در سال  .)28( گزارش شده است
الرو  مطالعهاین در  .)29(ند گونه را از تمام کشور صید کرده ا

منطقه با وفور مختلف صید گردید که بیشترین  4از  این گونه
الروي این محیط ) عدد 75( ه درب صوفه بودوفور مربوط ب

  و عمق یمترسانت 30منطقه به صورت گودالی به عرض
  شود  می است که از آب نشت شده از کوه پر یمترسانت 10

ارتفاع . است کدرکه پر از جلبک بوده که آب آن  به طوري
چون این محیط در موقعیتی  .متر است 10آن از سطح زمین 

بیشتر اوقات روز سایه است و کمتر  واقع شده است که در
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می شود در دستخوش تغییرات توسط انسان و حیوانات 
مقایسه با نقاط دیگر مطالعه شده وفور مراحل سیکل زندگی 

در مطالعه اي که قوامی و همکاران در  .بیشتر است این گونه
نمونه  16743در زنجان  انجام دادند از مجموع  1382سال 

بود و بیشترین ) درصد 2/3(این گونه پشه صید شده وفور 
مطالعه این ه در در حالیک .)16( صید در شهریور ماه بود

که این به علت نوع آب و  در خرداد ماه بودفعالیت  حداکثر
در مطالعه کاظمی و همکاران در  .دو منطقه می باشد يهوا

الرو از منطقه  5523 در مجموع 1373فروردین تا آبان ماه 
ن اصفهان صید گردید که وفور  کولیستا النجی لنجنات استا

از فعالیت الروها در این منطقه  .بود) درصد 16/0(آریوالتا 
). 17( دست آمده بخرداد ماه لغایت نیمه اول شهریور ماه 

و کلر  PHکار دیگري که در این مطالعه انجام شد بررسی 
در  .و کلر آن صفر بود 8/7آن  PHالروها بود که محیط آب 

در  2005و همکاران در سال  الحامد طالعه مشابهی کهم
 5/6ه هاي الروي را آب الن PHعربستان سعودي انجام دادند 

  .)30(دست آوردند ه ب
Cx. Pipiens:  این گونه انتشار جهانی داشته و در مناطق

  هولئارکتیک، آفروتروپیکا، نئوتروپیکال و استراالزیا یافت 
 مناطق کشور صید می گردد در ایران از تمامی. می گردد

، 1در این گونه جمعیت هایی که مشخصات اتوژن .)32,15(
Steneogamous و انسان دوستی نشان می دهند به عنوان  
Cx. molestus 2هایی که مشخصات غیر اتوژن و جمعیت ،
Eurygamous  و پرنده دوستی نشان می دهند به عنوان کولکس

اقل بیماریهاي  مهمی از این گونه ن. پی پینز مشخص می شوند
جمله ووشریا بانکروفتی، ویروس وست نایل، ویروس آنسفالیت 

   .)31- 33( ژاپنی و ویروس سنت لوئیس و غیره می باشد
در  صورت بالغ از اماکن داخلی انسانیمطالعه این گونه به این در 

نمونه با روش صید دستی  9صید گردید که رب صوفه روستاي د
تله نورانی صید گردید چون در جوامع انسانی  نمونه با روش 1و 

 ،ریزي دارند تخم اي غیر دسترسیه این پشه ها در پناهگاه
در مطالعه کاظمی . بنابراین مراحل الرو و پوپ آنها صید نگردید

 1373 و همکاران که در منطقه لنجانات استان اصفهان در سال

                                                
1- Autogen 
2- Anautogen 

گردید که عدد پشه صید  5895انجام دادند با روش تله نورانی 
و  الحامددر مطالعه  .)18( آنها کولکس پی پینز بود%) 81/13(

در عربستان سعودي انجام دادند از  2005همکاران که در سال 
 8112عدد الرو صید شد که  10324 نقطه بررسی شده 32

عدد آن از جنس کولکس بود که در میان آنها کولکس پی پینز 
ژانویه از  روادنان آلده در مطالعه اي ک .)31( مشاهده می شد

 15گونه پشه از  9ترکیه انجام داد  در 2002تا دسامبر  2001
 مکان تخم گذاري پشه صید شد که وفور مراحل نابالغ

Cx.pipiens 30/29 از درصد 78/18 بود و مراحل بالغ درصد   
  . )2( دست آمده تله نورانی ب 5از  درصد 05/29 صطبل وا 5
مرداد تا  1384 مرداد ازکه  کارانتحقیقات عبایی و هم در

در آذربایجان غربی به منظور تعیین فون منطقه انجام  1385
مکان صید  5که از گردید الرو صید  603پشه بالغ و  1305شد 
  پینس صید که با روش صید دستی  پشه کولکس پی 82
  .)34( حاصل شدعدد  16

  

  نتیجه گیري
ه نظر می رسد با توجه به گونه هاي صید شده این طور ب

  که در صورت وجود نزوالت آسمانی امکان رشد و تکثیر 
وجود  ،هاي مهم هستند گونه هایی از پشه ها که ناقل بیماري

دارد و با در نظر گرفتن این موضوع که گناباد به لحاظ 
جغرافیایی در موقعیتی است که عبور و مرور اتباع بیگانه که به 

  این شهرستان صورت  سمت جنوب کشور مسافرت دارند از
  می گیرد و احتمال آلودگی این افراد به علت وجود 

که  به خصوص ماالریاباالن کولیسیده  هاي منتقله با دو بیماري
بنابراین در فصول  ،هست در کشورهاي همجوار وجود دارد

بارندگی الزم است که  به این نکته توجه نمود که در مناطقی 
هاي  از لحاظ بیماریابی و مراقبتکه این گونه ها وجود دارند 

  .بهداشتی نظارت بیشتري صورت گیرد
  

  و قدردانی تشکر
علوم  بدینوسیله از زحمات همکاران بخش پژوهش دانشگاه

آقاي رضا محمدپور کلکتور حشره شناس معاونت و گناباد پزشکی 
 که در اجراي این پژوهش ما را یاري رساندنددانشگاه آن بهداشتی 

، هاي مالی اداره مبارزه با ماالریاي وزارت بهداشت ایتاز حمنیز و 
  .می گردد و قدردانی تشکردرمان و آموزش پزشکی 
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Fauna and Abundance of Anophelinae & Culicinae 
Mosquitoes in Gonabad in 2008 
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Abstract 
Background and Aim: Mosquitoes are the most important vectors of disease in the world which 
transfer important diseases such as malaria, yellow fever, dengue fever, and Filariasis to human. 
Today, living in the suburbs, slums, and non-standard housing conditions has increased which, in turn, 
has brought with it ecological changes and manipulation of nature. These transformations have 
prepared the conditions for growth and proliferation of disease causing vectors. This study was 
designed to study the biology of mosquitoes in Gonabad city so that in case of danger appropriate 
measures could be taken to fight them in the shortest period of time. 

Material and Methods: This descriptive study was conducted in four rural districts, namely, Darb-e 
Sufeh, Kureshk, Shehab and Senjedak. The mosquitoes were collected every fifteen days from April to 
September 2008. Sampling for mosquito larvae and pupa was done through ladle handling method; 
and to catch adult mosquitoes, light traps and hand fishing method were used. The mosquito collection 
was performed in the shelters and environments surrounding larvae sites.  The collected samples were 
transferred to the laboratory to determine the species, and they were identified using a 
stereomicroscope or Microscope based on Iranian guide for identifying mosquitoes. 

Results: In total, 230 samples of mosquitoes (170 larvae and 60 adults) were collected with three 
methods of ladle handling, hand catch, and light trap for which three species of Anopheles superpictus, 
Culiseta longiareolata, Culex pipiens were identified. Their abundance was as follows: An. 
superpictus 10 larvae (4.34%), Cu. longiareolata 160 larvae and 50 mature larvae (91.32%) and Cx. 
pipiens 10 adult (4.34%); and their activity peak was from May to July. 

Conclusion: Regarding the species collected and the fact that these mosquitoes are considered the 
most important vectors of malaria and viral diseases, it is necessary to educate people about vector 
borne diseases in these areas.   
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